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Rodney Graham, Ponderosa Pines, Princeton B.C./CAT hi-way yellow, 1992 (detail),
5 chromogenic prints, Collection of the Vancouver Art Gallery, Gift of Sandra Simpson

במלאת  20שנה להוצאת בבל אנחנו שמחים להגיש לכם מבחר מן הספרים שראו
אור אצלנו במהלך השנים .חלקם של הספרים אזל זה מכבר ,וחידשנו את הדפסתם
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בהוצאת בבל .אנו אסירי תודה לכל אנשי המקצוע הרבים שבמהלך השנים שיתפו
איתנו פעולה וסייעו לנו בעשיית הספרים על כל שלביהם השונים — עורכים,
מתרגמים ,מגיהים ,מעצבים ,מאיירים ,צלמים ,סדרים ,דפסים ,כורכים ,מפיצים,
סוכנים ,יח"צנים ,עמיתים.
ובראש ובראשונה אנו מודים לכם ,הקוראות והקוראים.
חברי מערכת בבל:
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1996-1995

דאגלס קופלנד דור X
הם הילדים שלי .מבוגרים או לא ,אני לא יכולה לגרש אותם מהבית .זה יהיה אכזרי .וחוץ מזה
הם מבשלים נהדר.

שלושה צעירים משכילים בשנות העשרים לחייהם ,נוטשים משפחות וקריירות מתסכלות ומרחיקים
למדבריות קליפורניה בחיפוש אחר שינוי קיצוני שיעניק לחייהם משמעות.
 / 1995מאנגלית :שרית פרקול  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד7-81014 :

אנטונן ארטו התיאטרון וכפילו
בתיאטרון ,כמו בדבר ,יש מן הנצחון ומן הנקמה בעת ובעונה אחת.

קובץ טקסטים זה ,שראה אור ב 1938-בצרפת ,הוא לקט של מכתבים ,הרצאות ומנשרים שנכתבו
בין השנים  .1936-1932מן המאמרים השונים עולה תפיסת התאטרון הייחודית של ארטו .ארטו דוחה
בהם את מסורת התיאטרון המערבי ומבקש ליצור תיאטרון של אכזריות.
 / 1995מצרפתית :אוולין עמר  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד462-23 :

אנטונן ארטו הליוגבלוס או האנרכיסט המוכתר
אם סביב גוויתו של הליוגבלוס שמת ללא קבורה ונשחט בידי שוטריו במחראות ארמונו ,יש זרימה
נמרצת של צואה ,הרי סביב עריסתו יש זרימה נמרצת של זרע.

ביצירה פסבדו–היסטורית זו ,שראתה אור ב ,1934-בחר ארטו להתעמק באחת האפיזודות השוליות
והדקדנטיות בתולדות הקיסרות הרומית .הליוגבלוס היה כוהן פגני מן המזרח שנעשה קיסר רומא
בגיל  14ונשחט במחראות ארמונו  5שנים אחר כך.
 / 1995מצרפתית :אוולין עמר  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד5-80117 :

חוליו קורטאסר מתומן
הספרות היא משחק ,ואין דבר רציני יותר ממשחק.

חוליו קורטאסר מרבה לבדוק בכתיבתו את גבולות המציאות ודרכי הבעתה .הקורא בסיפוריו נסחף
לעולם מעורר צמרמורת ומלא הפתעות .מה שחשבת למציאות מתפורר בפתאומיות ,ומשהו אחר ,זר
ומדהים אך בה בעת מוכר וטבעי ,מציף את תודעתך .המציאות מתגלה כחידה שאין אנו מסוגלים לפענח.
 / 1995מספרדית :יורם מלצר  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד7-81019 :

אלפרידה ילינק המאהבות
מה שקורה כאן לשנינו ,אומרת בריגיטה ,חדש ומפחיד יותר מכל דבר אחר שקרה לנו עד כה ,חדש
ואפילו מפחיד יותר מהתאונה שארעה במפעל בשנה שעברה ,שבמהלכה איבד מישהו יד :זוהי האהבה.

"המאהבות" ,ספרה הראשון של כלת פרס נובל לספרות לשנת  ,2004יצא לאור ב .1975-השילוב
הקטלני של פמיניזם מיזנתרופי ,התפכחות מכאיבה מהנס הכלכלי ופרודיה על ז'נרים גרמניים
מסורתיים הפך את הרומן לספר חובה בעיני דור שלם.
 / 1996מגרמנית :גיא בן–ארי  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד7-81013 :
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איימי בלום בוא אלי
באמצע דברי ההספד בהלוויה המשעממת וקורעת הלב של אמי ,התחלתי לחשוב על ביטול החתונה.
העשרים ואחד באוגוסט לא נראה לי תאריך מתאים ,ג'ון ווסקוט לא נראה לי האדם המתאים להתחתן
אתו ,והיה לי קשה לראות את עצמי בשמלת המשי הלבנה שמרת ווסקוט הציעה.

שנים–עשר סיפורים קצרים ,חלקם מקושרים ביניהם בקו עלילתי עדין .ברגישות ובעומקות פסיכולוגית
חודרת איימי בלום אל עולמה הביתי והסגור של המשפחה .בחדות אבחנה היא מתארת מערכות יחסים
מורכבות בין גברים ונשים ,ובין הורים וילדיהם.
 / 1996מאנגלית :גבי גוטמן  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד462-3 :

ג'ף נון וורט
מנדי יצאה מהוורטֿכאוותֿנפשך שהיה פתוח כל הלילה ,כשהיא אוחזת בידה שקית של דברים טובים.
בקרבת מקום עמד כלב אמיתי .תערובת של בשר ודם; כבר לא רואים הרבה מסוגו בימינו .פריט נדיר
של אמת .הוא היה קשור ברצועה לעמוד של תמרור .התמרור הורה 'עד כאן'.

מנצ'סטר של העתיד הקרוב צבועה בוורוד .נוצת הוורט שנמכרת בכל פינה היא הסם האולטימטיבי,
והיא אפילו חוקית .סקריבל וחבורה של בני–כלאיים יוצאים לאודיסאה קלאסית בעקבות אחותו
האבודה .בדרך יעברו בכמה מהעולמות המקבילים שמציע הוורט.
 / 1997מאנגלית :ארז שוויצר  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד462-4 :

ז'ורז' פרק הדברים
לפעמים ידמה בעיניהם שאפשר שחיים שלמים יזרמו בלא צרימה בין הקירות האלה המכוסים ספרים,
בין החפצים האלה המבוייתים באורח כה מושלם עד שלבסוף יאמינו כי מאז ומעולם לא נועדו אלא
לשימושם שלהם ,בין הדברים היפים והפשוטים האלה ,המתוקים ,המוארים.

סילבי וז'רום הם צעירים בני המעמד הזעיר–בורגני .הם חדורים תשוקה בלתי נלאית לרכוש לעצמם
שורשים ,זהות ואושר באמצעות קנייה וצבירה של חפצים .מבעד למשאלותיהם הבלתי אפשריות,
מצטייר דיוקנה של חברת–צריכה נרקיסיסטית ,שבה הפרט יכול לאהוב רק את השתקפות עצמו.
 / 1997מצרפתית :דן דאור  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד462-39 :

תיאודור הרצל אלטנוילנד
דוקטור פרידריך לבנברג היה שקוע במרה שחורה .הוא ישב ליד שולחן שיש עגול בבית קפה ברובע
אלזגרונד ,אחד מאותם בתי קפה ישנים ונעימים שאפשר למצוא בווינה.

יהודי וינאי צעיר ומשכיל מואס בחייו ומצטרף לאציל גרמני למסע פרישות לאי בודד באוקיינוס השקט.
בדרכם הם מגלים את פלשתינה ,כפי שנתגלתה להרצל בביקורו ב :1898-שוממה ופרובינציאלית.
כעבור  20שנה הם מגיחים מהאי ,שבים לפלשתינה ומגלים לתדהמתם עולם חדש ־ "אלטנוילנד".
 / 1997מגרמנית :מרים קראוס  /עיצוב :תמיר להב  /דאנאקוד462-5 :

ז'ורז' בטאיי סיפור העין
גדלתי לבדי ועד כמה שאני זוכר ,הייתי חרד מעניינים מיניים.

סיפורה של העין הוא לכאורה מסעם גדוש המעללים האירוטיים והאלימים של צמד מתבגרים.
הסיפור שנפתח בעיירת–חוף צרפתית ,ממשיך במדריד ובסביליה ומסתיים בגיברלטר ,הוא גם מסע
בעקבותיה של העין — מהעין ועד לתחת.
 / 1997מצרפתית :מור קדישזון  /עיצוב עטיפה :תמיר להב  /דאנאקוד462-6 :
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רולאן בארת מיתולוגיות
אני רואה זכות לעצמי לחיות בשלמות את הסתירה של זמני ,העושה את הסארקזם לתנאי לאמת.

בספר זה יצר רולאן בארת סוג חדש–שנון ,חריף ומעמיק של ביקורת תרבות .עיקר ביקורתו נשאר
שריר ותקף גם אחרי  40שנה :הזיהוי וההוקעה הבלתי נלאים של תהליכי המיתולוגיזציה בתחומים
רבים ושונים של חיי היום–יום.
 / 1998מצרפתית :עידו בסוק  /עורך :משה רון  /עיצוב עטיפה :יעל בר–דיין  /דאנאקוד462-14 :

ז'ורז' פרק חלל וכו' :מבחר מרחבים
ספר זה אינו עוסק בריק בדיוק ,כי אם במה שסביבו או בתוכו.

בספר זה מספר פרק על החלל מנקודת מבטו של המשתמש .הוא ממריא מהקונקרטי ,ממה שנמצא
ליד ,מתחת ליד ,מדף הנייר ,ומשם ,הוא עובר הלאה בשיטתיות אל חללים ומרחבים אחרים :המיטה,
החדר ,הדירה ,הבית ,הרחוב ,השכונה ,העיר ,המחוץ לעיר ,הארץ ,כדור הארץ ,החלל.
 / 1998בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :דן דאור ואוולין עמר  /עורך :שרון רוטברד /
עיצוב העטיפה :יעל בר–דיין  /דאנאקוד462-23 :

לה קורבוזיה לקראת ארכיטקטורה
ארכיטקט ,בזכות מערך הצורות ,ממש סדר שהוא יצירה טהורה של רוחו.

"לקראת ארכיטקטורה" ,ספרו השני של שארל–אדוארד ז'אנרה והראשון שהופיע תחת הפרסונה
לה קורבוזיה ,ראה אור ב 1923-ונחשב לטקסט המשפיע ביותר שנכתב אי פעם על ארכיטקטורה
מודרנית.
 / 1998בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :עידו בסוק  /עורך :שרון רוטברד  /אחרית דבר:
שרון רוטברד  /עיצוב העטיפה :יעל בר–דיין  /דאנאקוד462-17 :

ג'אנט ווינטרסון תפוזים הם לא הפרי היחיד
כמו רוב האנשים ,חייתי הרבה זמן עם אמי ואבי .אבי אהב לצפות בהיאבקות ,אמי אהבה להיאבק;
לא חשוב נגד מי .היא היתה בפינה הלבנה וזהו זה.

"תפוזים הם לא הפרי היחיד" הוא רומן מנחם .הגיבורה שלו נמצאת בצד החיוני של החיים .היא ענייה,
היא ממעמד הפועלים אבל היא צריכה להתמודד עם השאלות הגדולות שחוצות מעמד ,תרבות וצבע,
שעניינן מיניות ועצמיות.
 / 1998מאנגלית :עופר שור  /עיצוב עטיפה :סטודיו רותי קנטור ־ רותם מלר  /דאנאקוד462-11 :

סטיבן פריי עושים היסטוריה
זה מתחיל בחלום .הסיפור הזה ,שיכול היה להתחיל בכל מקום ובשום מקום ,כמו מעגל.

מייקל יאנג ,דוקטורנט להיסטוריה ,מחבר תזה בדיונית על ילדותו של היטלר .ליאו צוקרמן,
פיזיקאי קשיש ואובססיבי לנושא השואה ,מקדיש את חייו לשיטוט בנבכי ההיסטוריה באמצעות
מכונת זמן חדשנית .ביחד הם מוצאים דרך למנוע את לידתו של היטלר ולשנות (כמעט) את פני
ההיסטוריה.
 / 1999מאנגלית :דפנה לוי  /עיצוב עטיפה :מיכל שפירא  /דאנאקוד462-41 :
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אליזבת מקראקן ביתו של הענק
אנשים חושבים שהם מעניינים.

חייה של פגי ,ספרנית מיזנתרופית מקייפ קוד של שנות החמישים ,משתנים לבלי הכר ביום שלספרייה
נכנס ג'יימס ,נער תמהוני עצום ממדים ,שאינו מפסיק לגדול :מטר שמונים ושמונה בגיל  ,11שני מטר
עשרים ושישה בגיל  .16סיפור אהבה עדין וטרגי נרקם בין הנער הגבוה בעולם לספרנית.
 / 1999מאנגלית :אירית ארב  /עיצוב עטיפה :מיכל שפירא  /דאנאקוד462-30 :

יבגני זמיאטין אנחנו
אני רק מעתיק ,מילה במילה ,את מה שנכתב היום בעיתון הממלכתי :בעוד מאה ועשרים יום
תושלם בניית האינטגרל .קרבה השעה ההיסטורית הגדולה שבה יזנק האינטגרל הראשון אל תוך
חלל היקום.

הרומן "אנחנו" מתאר עולם עשוי זכוכית שבו האנשים הם מספרים והחלומות אסורים .בגן עדן
מלאכותי זה ,שהטוטליטריות שלו היא פועל יוצא של שקיפותו ,החופש הוא היפוכו של האושר .במרכז
הרומן עומדת ספקנותו של נתין נאמן של המשטר הטוטליטרי ומאבקו של היחיד בכוחות אנונימיים.
 / 1999מרוסית :מירי ליטווק  /עיצוב עטיפה :יעל בר–דיין  /דאנאקוד462-25 :

דא"פ (המרקיז) דה סאד ז'וסטין או ייסוריה של המידה הטובה
גולת הכותרת של הפילוסופיה תהיה היצירה אשר תגלה מהי התכלית שייעדה ההשגחה לאדם,
ותתווה על ֿפיה כמה כללים שידריכו יצור דו ֿרגלי אומלל זה במסלול החתחתים של חייו ,כדי
להזהירו מפני גחמותיו של הגורל.

ברומן פורנוגרפי ופילוסופי זה מתאר המרקיז דה סאד את סיפור תלאותיה של ז'וסטין ,בתולה מהוגנת
וצדקת ואת סיפור מסעה הקצר והמיוסר בעולמו של סאד :עולם שכולו רוע צרוף ומנומק ,שיש בו אולי
השגחה ,אבל אין בו אלוהים.
 / 1999מצרפתית :מיכה פרנקל  /עיצוב עטיפה :מיכל שפירא  /דאנאקוד462-34 :

לורי מור ציפורים באמריקה
בסרט האחרון שלה המצלמה התעכבה על האגן ,אגן הירכיים החשוף ,ולמרות שזה לא היה האגן
שלה ,יצא לה שם של אחת שנותנת.

שחקנית פורנו מזדקנת נקלעת לרומן עם מוסכניק בוגדני ,אב אלכוהוליסט וגרוש נגרר למערכת יחסים
עם עיוור הומו ועוד סיפורים .עם הקריאה ב"ציפורים באמריקה" מתגבשת בצלילות בבואה משעשעת,
מלאת חיים ונוגעת ללב של אמריקה.
 / 1999מאנגלית :ליה נירגד  /עיצוב עטיפה :מיכל ודקל  /דאנאקוד462-52 :

פול ג'ואנידס סקס עכשיו
המדריך הזה מעוניין לעודד אתכם לתור את הממדים המיניים שבדרך כלל לא מדברים עליהם —
החל בהיבט הרגשי של התפשטות בצוותא וכלה בשאלה מדוע בחור שלוקח את הזין שלו ברצינות
רבה מדי עלול לגלות קושי מסוים בסיפוק אשת חיקו.

המדריך הזה לא דומה לשום ספר על סקס .אין בו צילומים של חלקי גוף גבריים ונשיים שנראים כמו
צילומי גווייה ,והוא לא מסתתר מאחורי חומה של מונחים מיניים מלומדים שנקראים כאילו נכתבו
בידי פרופסור.
 / 2000מאנגלית :אהוד תגרי  /עיצוב עטיפה :מיכל ודקל  /דאנאקוד462-59 :
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אליזבת מקראקן ביתו של הענק
אנשים חושבים שהם מעניינים.

חייה של פגי ,ספרנית מיזנתרופית מקייפ קוד של שנות החמישים ,משתנים לבלי הכר ביום שלספרייה
נכנס ג'יימס ,נער תמהוני עצום ממדים ,שאינו מפסיק לגדול :מטר שמונים ושמונה בגיל  ,11שני מטר
עשרים ושישה בגיל  .16סיפור אהבה עדין וטרגי נרקם בין הנער הגבוה בעולם לספרנית.
 / 1999מאנגלית :אירית ארב  /עיצוב עטיפה :מיכל שפירא  /דאנאקוד462-30 :

יבגני זמיאטין אנחנו
אני רק מעתיק ,מילה במילה ,את מה שנכתב היום בעיתון הממלכתי :בעוד מאה ועשרים יום
תושלם בניית האינטגרל .קרבה השעה ההיסטורית הגדולה שבה יזנק האינטגרל הראשון אל תוך
חלל היקום.

הרומן "אנחנו" מתאר עולם עשוי זכוכית שבו האנשים הם מספרים והחלומות אסורים .בגן עדן
מלאכותי זה ,שהטוטליטריות שלו היא פועל יוצא של שקיפותו ,החופש הוא היפוכו של האושר .במרכז
הרומן עומדת ספקנותו של נתין נאמן של המשטר הטוטליטרי ומאבקו של היחיד בכוחות אנונימיים.
 / 1999מרוסית :מירי ליטווק  /עיצוב עטיפה :יעל בר–דיין  /דאנאקוד462-25 :

דא"פ (המרקיז) דה סאד ז'וסטין או ייסוריה של המידה הטובה
גולת הכותרת של הפילוסופיה תהיה היצירה אשר תגלה מהי התכלית שייעדה ההשגחה לאדם,
ותתווה על ֿפיה כמה כללים שידריכו יצור דו ֿרגלי אומלל זה במסלול החתחתים של חייו ,כדי
להזהירו מפני גחמותיו של הגורל.

ברומן פורנוגרפי ופילוסופי זה מתאר המרקיז דה סאד את סיפור תלאותיה של ז'וסטין ,בתולה מהוגנת
וצדקת ואת סיפור מסעה הקצר והמיוסר בעולמו של סאד :עולם שכולו רוע צרוף ומנומק ,שיש בו אולי
השגחה ,אבל אין בו אלוהים.
 / 1999מצרפתית :מיכה פרנקל  /עיצוב עטיפה :מיכל שפירא  /דאנאקוד462-34 :

לורי מור ציפורים באמריקה
בסרט האחרון שלה המצלמה התעכבה על האגן ,אגן הירכיים החשוף ,ולמרות שזה לא היה האגן
שלה ,יצא לה שם של אחת שנותנת.

שחקנית פורנו מזדקנת נקלעת לרומן עם מוסכניק בוגדני ,אב אלכוהוליסט וגרוש נגרר למערכת יחסים
עם עיוור הומו ועוד סיפורים .עם הקריאה ב"ציפורים באמריקה" מתגבשת בצלילות בבואה משעשעת,
מלאת חיים ונוגעת ללב של אמריקה.
 / 1999מאנגלית :ליה נירגד  /עיצוב עטיפה :מיכל ודקל  /דאנאקוד462-52 :

פול ג'ואנידס סקס עכשיו
המדריך הזה מעוניין לעודד אתכם לתור את הממדים המיניים שבדרך כלל לא מדברים עליהם —
החל בהיבט הרגשי של התפשטות בצוותא וכלה בשאלה מדוע בחור שלוקח את הזין שלו ברצינות
רבה מדי עלול לגלות קושי מסוים בסיפוק אשת חיקו.

המדריך הזה לא דומה לשום ספר על סקס .אין בו צילומים של חלקי גוף גבריים ונשיים שנראים כמו
צילומי גווייה ,והוא לא מסתתר מאחורי חומה של מונחים מיניים מלומדים שנקראים כאילו נכתבו
בידי פרופסור.
 / 2000מאנגלית :אהוד תגרי  /עיצוב עטיפה :מיכל ודקל  /דאנאקוד462-59 :
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סימון דה בובואר המין השני (כרך א')
אישה אינה נולדת אישה ,אלא נעשית אישה.

"המין השני" הוא אחד המחקרים החשובים ביותר שנכתבו מעולם על תפקידה ומקומה של האישה
בחברה ,וללא ספק ציון דרך בחשיבה הפמיניסטית המודרנית" .המין השני" הוא קריאה אמיצה
ומלומדת לשחרורן של הנשים ,לשוויון מקצועי וחברתי ,ולביטול מיתוס "הנשי הנצחי".
 / 2001מצרפתית :שרון פרמינגר  /עריכת תרגום :דליה טסלר  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד:
462-180

מישל וולבק הרחבת תחום המאבק
ביום שישי בערב הוזמנתי למסיבה אצל חבר לעבודה .היו שם בערך שלושים איש ,כולם ,בלי
יוצא מהכלל ,מנהלים בדרג הביניים של המשרד ,בני עשרים וחמש עד ארבעים .בשלב מסוים
מטומטמת אחת התחילה להתפשט.

איש מחשבים צעיר וחסר ייחוד נשלח למורת רוחו להפיץ את בשורת המחשב ברחבי צרפת .חייו
הולכים ומתגלים כירידה מתמשכת אל השאול של חיי היומיום .שום דבר דרמטי ־ רק החיים שכל
אחד מכיר :עבודה ,בילויים ,מין ,צרכנות ,טלוויזיה.
 / 2001מצרפתית :עמית רוטברד  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד462-101 :

ז'ורז' פרק איזה טוסטוס קטן עם כידון מצופה כרום בקצה החצר?
היה אחד .קראו לו קאראמאנליס ,או משהו כזה :קאראמה? קאראמי? קאראכמה? טוב ,בקיצור,
קאראמשהו .בכל מקרה ,שם לא כלֿכך שכיח ,שם שאומר לכם משהו ,שלא שוכחים בקלות.

התנ"ך של הסרבנות האפורה :ספרו השני של פרק הוא אפופיאה המתארת את עלילותיה הטריוויאליות
של חבורת צעירים פריזאית המנסה לסייע לאנטי–גיבור שהמספר לא מצליח בשום אופן להיזכר בשמו,
להתחמק מהשירות הצבאי במלחמת אלג'יריה.
 / 2001מצרפתית :חגית בת–עדה  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד462-85 :

רועי רוזן זיעה מתוקה
אפילו בחזותה החיצונית של פראנק התקיים הפרדוקס של דמות מובהקת ,ועם זאת מתעתעת .היא
היתה אישה תמירה שרזונה אנורקטי כמעט ,אבל יציבתה ותנועתה מקרינות עוצמה .יופיה המדהים,
על רעמת השיער השחור ,העיניים הגדולות השקועות עמוק בחוריהן והניגוד בין חדות המיתאר
הּפ ֶרהֿרפאליטי.
הכהה של תווי הפנים וחיוורונו השחפני של העור ,תואם לאידיאל היופי ְ

זיעה מתוקה ,ספרה היחיד של האמנית הבלגיתֿיהודייה ז'וסטין פראנק ,מציע מיזוג שערורייתי של
ארוטיקה ויהדות ,סוראליזם ופונוגרפיה.
 / 2001בבל (דרום)  /עורך הסדרה :חיים פסח  /עורך :חיים פסח  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד462-98 :

קאלה לאסן שיבוש תרבות
הספר שאתם מחזיקים בידיכם נושא מסר :אנחנו יכולים לשנות את העולם .בימים אלה ,מסוכן מאוד
להבטיח הבטחה כזו ,אבל זו האמת .אנחנו רציניים .אנחנו קוראים לעצמנו משבשי תרבות.
 / 2002מאנגלית :דפנה לוי  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד462-113 :
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גי דבור חברת הראווה
כאשר הצורך נחלם בחברה ,החלום הופך לצורך .הראווה היא חלום הבלהות של החברה המודרנית
הכבולה ,שאינו מבטא בסופו של דבר אלא את תשוקתה לישון .הראווה היא שומר הסף של השינה.

הראווה היא התוצאה והפרויקט של תנאי הייצור המודרניים .היא מחוללת זיוף ,ניכור ,שיעבוד
והפרדה .היא השקר שמשקר לעצמו .היא תפיסת עולם שהוחפצה .היא ההפרדה הכוללת .היא אינה
מכלול של דימויים אלא יחס חברתי בין אנשים המתווך באמצעות דימויים .הספר–מניפסט של גי
דבור ראה אור ב 1967-ומאז הפך לספר יסוד של השמאל החדש מ '68-ועד היום.
 / 2002מצרפתית :דפנה רז  /עורך :שרון רוטברד  /עיצוב והפקה :מיכאל גורדון  /דאנאקוד462-99 :

יוסי סוכרי אמיליה ומלח הארץ ,וידוי
הרמתי את פני לשמים כדי לנער את זרם המילים מתוכי ,להטות אותו לתוך איזה בור עמוק בתודעה.
אבל תחת זאת הסתער עלי במלוא עוצמתו רושמו של אחד המפגשים האחרונים שהיו לי עמה.

אמיליה היא אישה מזרחית שלא פגשנו כמותה בספרות העברית עד כה .לא מתחנחנת ,לא "חמה"
ורגשנית ,מתעבת בישול ואינה מנסה "להיקלט" בהוויה הישראלית האשכנזית .והגרוע מכול ־ היא
מפקיעה מהזהות האשכנזית את היקר לה מכול :היא ניצולת שואה.
 / 2002בבל (דרום)  /עורך הסדרה :חיים פסח  /עורך :חיים פסח  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד462-132 :

דרור פויר צדוק בנפתולי התשוקה
חי רק זה שעשה קריוקי .יבין את הזמן והעולם והאלוהים והאדם רק זה שעצר את הזמן ,הפך את
העולם ,מצא את אלוהים ,אהב את האדם .חי רק זה שנשא קולו בשיר.

"צדוק בנפתולי התשוקה" הוא לקט מתוך יצירתו המגוונת של צדוק; מאמרים ,שירים ומיני–פרוזה פרי
עטו ,ראיונות שקיים ,נאומים שנשא ,וכמובן ־ הקריוקי ,או מה שצדוק מכנה "הקריוקי הפנימי" .הדקו
את חגורות הבטיחות ,ליידיז אנד ג'נטלמן ,זו הולכת להיות טלטלה רצינית.
 / 2002בבל (דרום)  /עורך הסדרה :חיים פסח  /עורך :חיים פסח  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד462-108 :

פיטר רייס דימיון של מהנדס
בובור ,או מרכז פומפידו ,כפי שהוא מכונה כיום ,מסמל עבורי את תחילת הקריירה האמיתית שלי.

פיטר רייס הוא אולי המהנדס החשוב ביותר של המחצית השנייה של המאה העשרים .הקריירה
שלו עוברת כמעט בכל פרויקט חשוב שנבנה מאז סוף שנות החמישים :האופרה של סידני,
מרכז פומפידו ,בניין לויד'ס ועוד .רייס הקדיש את שנת חייו האחרונה לכתיבת הביוגרפיה
המקצועית שלו.
 / 2002בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורך :שרון רוטברד  /עריכה מדעית :רונן אשכנזי /
מאנגלית :ליטל ידין  /עיצוב והפקה :גילה קפלן  /דאנאקוד462-110 :

דרור בורשטיין אבנר ברנר
סגן המנהל שפירא עמד בחצר הגדולה והניף מפתֿכוכבים כנגד השמש.

בסופו של דבר נופל אבנר ברנר ומתמוטט בלא סיבה .1987 .ישעיהו ליבוביץ' מגיע להרצאה בפני
תלמידי תיכון דתי בעיר ליד הים ,אבל בשל חקירת רצח ההרצאה מתבטלת ושערי בית הספר ננעלים
עליו .ספר אפור נופל אל האסלה וגורם להצפה .וגם סיפורה של גרטרוד ,סגנית המנהל ,שאביה ,בזמן
מלחמת העולם ,שינה את שמו לאדולף .בתיקו של עמוס פוקס נחה סכין קפיצית .כל אותו זמן נוסע
מישהוֿ ברכב–חלל קטן אל טריטון ,הירח של נפטון.
 / 2003בבל (דרום)  /עורך הסדרה :חיים פסח  /עורך :חיים פסח  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד462-139 :
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ז'אן–פרנסואה וילאר זה תמיד האחרים שמתים
נכנסתי דרך רחוב סןֿדני .והנה עכשיו :בובת התצוגה הזאת ,גוף נשי ,מתוחה ,שרועה ,בפישוק על
מצע של זרדים או אולי קש .לא :זרדים.

פריז ערב בחירות .צלם העיתונות ויקטור בלנוויל( ,שהוא שילוב של מרלו ודני האדום) ,מגלה
גופת אישה בתוך ויטרינה .העלילה לוקחת אותו למסע בין יצירותיו האניגמטיות של מרסל דושאן,
מההנגאובר של מהפכת הסטודנטים לפריז ההזויה של הסוריאליסטים.
 / 2003מצרפתית :מיכל רוזנטל  /עורך :שרון רוטברד  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד462-131 :

מישל וולבק פלטפורמה
אבא שלי מת לפני שנה .אני לא מאמין בתיאוריה הזאת שטוענת שאנחנו מתבגרים באמת רק במות
הורינו; אנחנו אף פעם לא מתבגרים באמת .ליד ארון הקבורה של הזקן ,חלפו בראשי איֿאלו
מחשבות מטרידות .הוא עשה חיים ,הבנזונה הזקן; הוא הסתדר כמו גדול.

על גברים מאירופה ונשים מתאילנד ,על תעשיית תיירות ,מין ,תקשורת ,כלכלה ,אהבה ,פוליטיקה.
וולבק ממשיך לתעד את שקיעתו של האדם המערבי ומוסיף לקטלוג ההבלים של ההווה שלל מפגשים
בלתי אפשריים בין העולם הראשון ובין העולם השלישי.
 / 2003מצרפתית :מיכל סבו  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד462-142 :

אדולף לוס דיבור לריק ,למרות הכול
אל תחשוב על הגג אלא על גשם ושלג.

לוס היה לא רק אחד החלוצים של הארכיטקטורה המודרנית ,אלא גם מבקרה של חברה ,תרבות
ותקופה .כתיבתו התפרשה על מגוון רחב של נושאים ,מארכיטקטורה ואורבניזם ועד לאופנה ונימוסי
שולחן .לראשונה בעברית אוסף נרחב ומקיף של מאמריו של אדולף לוס הלקוחים משני ספריו.
 / 2004בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מגרמנית :אריה אוריאל  /עורך :שרון רוטברד  /פתח דבר:
שרון רוטברד  /אחרית דבר :יהודה סופרן  /עיצוב וסדר :נדב שלו  /דאנאקוד 462-156

ברברה ארנרייך כלכלה בגרוש
פהם ,עורך הארפר'ס ,הזמין
הרעיון שהוביל לכתיבת ספר זה עלה על רקע מפואר יחסית .לואיס ַל ָ
אותי לארוחת צהריים של  30דולר במסעדת קאונטרי ֿסטייל צרפתית מעודנת כדי לדון במאמרים
עתידיים שלי עבור המגזין שלו .אכלתי סלמון וסלט ירוק ,אם איני טועה.

דו"ח על הבנאליות של העוני .ברברה ארנרייך רצתה ללמוד על בשרה את משמעות החלום
האמריקאי מנקודת מבטם של אנשים עובדים אשר המשתכרים פחות משישה דולר לשעה .התוצאה:
אתנוגרפיה חברתית ריאליסטית שהיתה לרב מכר ענקי בארצות הברית ובאירופה ואף הומחזה.
 / 2004מאנגלית :אסף שור  /עיצוב וסדר :נדב שלו  /דאנאקוד462-157 :

ולטר בנימין היסטוריה קטנה של הצילום
הערפל שחג מעל התחלותיו של הצילום איננו כה סמיך כמו זה הרובץ מעל ראשית הדפוס.

ולטר בנימין הוא אחד הפילוסופים הבודדים שתרמו באופן משמעותי לצילום .המסה שנכתבה
ב 1931-מובאת בצירוף אחרית דבר של אריאלה אזולאי.
 / 2004מגרמנית :חנן אלשטיין  /עריכת תרגום :אדם טננבאום  /עריכה מדעית ואחרית דבר :אריאלה אזולאי  /עיצוב
וסדר :נדב שלו  /דאנאקוד462-166 :
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יוסף אליהו שלוש פרשת חיי
ומי שבקיא קצת בתולדות יישובנו מבראשיתו יודע זאת ,ששאלת ההתקרבות אל שכנינו וחיי השלום
איתם זאת היתה חובתנו הראשונה של ילידי המקום ואותה מילאנו כהשקפתנו.

ספרו האוטוביוגרפי של יוסף אליהו שלוש "פרשת חיי" התפרסם בתל אביב בשנת  ,1931ראה אור
בשנית בהוצאה פרטית ב 1973-אך מעולם למעשה לא הופץ לקהל הרחב .ספר זה מציג מבט אחר
לגמרי על ההיסטוריה המוקדמת של תל אביב וזווית ייחודית ,אוהדת וביקורתית כאחת ,על המפעל
הציוני .למהדורה המחודשת של הספר נוספו הערות ומפתח עניינים.
 / 2005עורך :אור אלכסנדרוביץ'  /עיצוב וסדר :אנקטי  /דאנאקוד 462-313

שרון רוטברד עיר לבנה ,עיר שחורה
לפעמים ,כדי לשנות עיר ,די לשנות את הסיפור של העיר.

בתל אביב ,שהיא אולי העיר היחידה בעולם שקרויה על שם ספר ,מזה זמן רב הסיפור של העיר
נקרא "עיר לבנה" .למרות מספר אי דיוקים ,הסיפור של העיר הלבנה עם בתי הבאוהאוס שצמחו מן
החולות אומץ על ידי הקהל הרחב בארץ ואף זכה בהכרה בינלאומית ששיאה הכללתה של תל אביב
ברשימת אתרי המורשת העולמית של ארגון אונסק"ו.
 / 2005בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /עיצוב והפקה :אנקטי  /דאנאקוד 462-187

פרנסואה טריפו היצ'קוק  /טריפו
ב 1962-נערך מפגש פסגה בין שני יוצרי קולנוע מבריקים ,אלפרד היצ'קוק ופרנסואה טריפו,
ובעקבותיו נכתב ספר זה ,שהפך לאבן יסוד בספרות הקולנוע.
לזכותו של היצ'קוק עמדה באותו זמן קריירה מפוארת בת למעלה מארבעה עשורים ,שידעה עליות
ומורדות; סרטיו זכו בדרך כלל להצלחה מסחרית ,אך מרביתם לוו גם בזלזול מתמשך מצד הביקורת
בערכם האמנותי .פרנסואה טריפו ,מבקר הקולנוע שזה אך הפך לבמאי מוערך וזכה להכרה
בינלאומית כאחד מחלוצי הגל החדש הצרפתי ,היה תמיד מעריץ נאמן של המאסטרו.
 / 2005מצרפתית :הילה קרס  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /דאנאקוד462-181 :

אנדי וורהול מא' לב' ובחזרה
אנשים עשירים לא מחזיקים את הכסף שלהם בארנקים או בכל מיני גוצ'י או ולנטינו .הם מחזיקים
את הכסף שלהם במעטפות של בנקים .מעטפות צרות כאלה .וכל העשיריות כרוכות בסרט נייר ,וכך
גם כל החמישיות וכל השטרות של עשרים דולר .והכסף בדרך כלל חדש.

בספר זה מנסח אנדי וורהול ,מגדולי האמנים במאה העשרים ומהמקוריים והשנונים שבהם ,את
הפילוסופיה שלו על הנושאים הגדולים של החיים :אהבה ,סקס ,יופי ,פרסום ,עבודה ,כסף ,ניקיון,
אמנות ועוד.
 / 2005עורך :שרון רוטברד  /מאנגלית :דפנה רז  /עיצוב וסדר :נדב שלו  /דאנאקוד462-173 :

ארנה קזין במרחק הליכה
ספרתי 78 :בקבוקי בירה ריקים בפינת המטבח .הם עומדים כאן ,מעיקים ,עד שאחליט מה לעשות בהם.

תרבות הצריכה מגבירה ניכור ,פוגעת בחירות ,מצמצמת אופקים ,מדלדלת את הרוח ומקלקלת
את המוסר .אבל אין צורך לסגת לחיים בקומונה אורגנית בחיק הטבע כדי להשתחרר .דווקא חיי
העיר מוצגים בחיבור זה כאנטיתזה לתרבות הצריכה .התרבות העירונית משגשגת ברחובות עירוניים,
תוססים ומגוונים ,פתוחים ומפתיעים.
 / 2005עריכה מדעית :אילון שוורץ ,ליה אטינגר ,ג'רמי בנשטיין  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד462-184 :
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ז'ורז' פרק החיים הוראות שימוש
הוא יצייר את עצמו מצייר את עצמו ,וסביבו ,על הבד הגדול הרבוע ,יהיה כבר הכול על מקומו.

בחודשי חייו האחרונים הגה הצייר סרז' ולן את הרעיון ליצור תמונה אחת שתכנס את כל ניסיונו:
יהיה בה כל מה שאי פעם נרשם בזיכרונו ,כל התחושות שחלפו בו ,כל החלומות שלו ,התשוקות שלו,
כל המרכיבים הזעירים שסכומם היה חייו.
 / 2005הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :עידו בסוק  /הערות :עידו בסוק ושרון רוטברד /
עריכה :עמית רוטברד  /אחרית דבר :ברנר מאנייה  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /דאנאקוד462-194 :

ז'ורז' פרק איש ישן
ברגע שאתה עוצם את העיניים ,מתחילה הרפתקת השינה.

אחרי "הדברים" וזוג גיבורים שהוא אולי לא יותר מהשתקפות בחלון הראווה ,ואחרי "איזה טוסטוס
קטן עם כידון מצופה כרום בקצה החצר?" וגיבור אלמוני שאפילו המחבר אינו זוכר את שמו ,ב"איש
ישן" ,הרומן השלישי שלו ,מתמודד ז'ורז' פרק לראשונה עם דמות אמיתית ,שאין לה שם אבל יש
לה נפש.
 / 2005הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :מיכל סבו  /עורך :שרון רוטברד  /עיצוב עטיפה:
אנקטי  /דאנאקוד462-192 :

מישל פוקו סדר השיח
אך מה מסוכן כלֿכך בעובדה שאנשים מדברים ,ושדיבוריהם הולכים ומתרבים עד בלי גבול? היכן
אפוא טמונה הסכנה?

להבדיל משאר ההרצאות שנשא בקולז' דה פרנס ,שהתחילו לראות אור ביוזמת יורשיו רק ב1997 -
(עם יציאתו של הכרך "צריך להגן על החברה" שמאגד את ההרצאות של  1975־  .1976מאז יצאו
עוד שלושה כרכים ובסך הכל צפויים לצאת כשלושה עשר) ,זוהי ההרצאה היחידה שמישל פוקו בחר
להוציא לאור בחייו כספר.
 / 2005מצרפתית :נועם ברוך  /עריכת תרגום :דורי מנור  /עיצוב עטיפה :נדב שלו  /דאנאקוד462-313 :

דרור בורשטיין הרוצחים
אין מספיק קוראים כדי להחזיק את המפעל הזה ,עודף תפוקה ומיעוט צרכנים.

שפרסם כמה ספרים של פרוזה ניסיונית ועיקר עיסוקו גניבות
שאול רובינזון הוא מבקר ספרות בן ִ ּ 33
ספרותיות קטנות .כמה צלחות חומוס במסעדת "עבאס" בירושלים עם חבר ילדות ,המשורר נחמן
לורי ,בבוקר אחד של יוני במהלך שבוע הספר שלפני רצח רבין ,משכנעות אותו לשדוד ספרייה.
 / 2006הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורכת :דפנה רוזנבליט  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /סדר :נדב שלו
ובבי גרץ  /דאנאקוד462-208 :

פרנץ פאנון מקוללים עלי האדמות
מבטו של המיושב על עירו של המתיישב הוא מבט תאב ,מבט חומד .חלומות על בעלות .כל צורות
הבעלות :לשבת אל שולחנו של המתיישב ,לשכב במיטתו של המתיישב ,עם אשתו במידת האפשר.

הספר ראה אור בפריז בנובמבר  1961בעיצומה של מלחמת אלג'יריה ,עם הקדמה מאת ז'אןֿפול
סארטר ,נאסר להפצה בצרפת והודפס בחשאי ,אך הפך בתוך שנים ספורות לאחד מהטקסטים
המהפכניים המכוננים של שנות השישים והשבעים ולמקור השראה לדורות של בני העולם השלישי
המבקשים להשתחרר מכבלי הקולוניאליזם.
 / 2006בבל (חברה)  /מצרפתית :אורית רוזן  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /עריכה מדעית :אלה שוחט  /דאנאקוד462-199 :
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תומס ברנהרד הטובע
גם גלן גולד ,ידידנו וגדול הווירטואוזים בנגינה בפסנתר במאה הזאת ,הגיע רק לגיל חמישים
ואחת ,חשבתי כשנכנסתי לפונדק.

שלושה פסנתרנים צעירים נפגשים ב 1953-במוצרטאום בזלצבורג כדי ללמוד אצל הורוביץ הגדול:
ורטהיימר מווינה והמספר מזלצבורג הם מוכשרים מאין כמותם ,טובים מרוב הווירטואוזים בני
זמנם ,ונכונה להם קריירה עולמית מבטיחה .הצעיר השלישי ,שמגיע מקנדה ,הוא גלן גולד.
 / 2006הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מגרמנית :רחל בר חיים  /הביא למערכת :דרור בורשטיין /
עורך :נועם לסטר  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /דאנאקוד462-312 :

מישל וולבק אפשרות של אי
מי מכם ראוי לחיי נצח?

דניאל הוא קומיקאי ציני שעשה קריירה מטאורית מבדיחות מרושעות ונבזיות על מין ,מוצא ,דת וגזע.
סיפור החיים שלו הוא רדיפה אחר אהבה ,מין ונעורים ובריחה מהשיעמום ,מהבדידות ומהזיקנה.
בגיל ארבעים ושבע ,אחרי כמה מערכות יחסים כושלות ,נראה שהוא מתקרב לסוף הדרך .ואז הוא
פוגש את האושר .קוראים לה אסתר ,והיא בת עשרים ושתיים.
 / 2006הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :לנה אטינגר  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב העטיפה:
אנקטי  /דאנאקוד462-324 :

דמי העציץ הריק
לפני שנים רבות ,בממלכת סין ,חי לו ילד ושמו פינג ,שאהב פרחים .כל מה ששתל החל מיד
ללבלב :פרחים ,שיחים ,ואפילו עצי פרי ענקיים עלו וצמחו כבמטה קסם!

יום אחד מכריז קיסר סין על מבחן מיוחד במינו .הוא מחלק זרעים לכל ילד וילדה ברחבי הממלכה,
ומבטיח שמי שיצליח להנביט את הזרעים ולגדל את הפרחים היפים ביותר ,ייבחר להיות יורשו.
למרות מאמציו ,פינג אינו מצליח משום–מה להנביט את הזרע שקיבל...
 / 2006מאנגלית :אפרת אבן צור  /סדר ועימוד :מישב פתרונות דפוס  /דאנאקוד462-332 :

מארי נדיאיי רוזי קארפ
שאחיה לזאר יהיה שם כדי לקבל את פניהם ,שלה ושל טיטי.
ִ
אבל היא לא חדלה להאמין

שנותיה הראשונות של רוזי קארפ עברו עליה בעיר בריב–לה–גיארד שבדרום מערב צרפת ,שם גדלה
עם אחיה לזאר והוריה ,מרת קארפ ,שנעשתה אחות ופתחה במרכז העיר עסק קטן לטיפולי קוסמטיקה
ביתיים וקארפ ,שהיה רב–סמל ראשון .השנים ההן היו זכורות לה כעונה צהובה ,מתוקה ,כפרית ועתירת
משאלות" .אז עדיין קראו לי רוז–מארי" ,נהגה רוזי לומר בקולה האדיש.
 / 2006הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /עריכת תרגום :עמית רוטברד  /סדר:
אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /דאנאקוד462-326 :

קולם טובין האמן
לפעמים חלם בלילות על המתים – על פנים מּוכרות ועל פנים אחרות ,שכוחות למחצה ,שהופיעו
כצל עובר.

זהו סיפורו של הנרי ג'יימס ,הסופר הגדול יליד ארצות הברית ,שהפך לאשף הגלּות וחי בין אמנים ובני
אצולה בפריז ,רומא ,ונציה ולונדון" .האמן" הוא דיוקנו של אדם שיצירתו שופעת חיוניות ,בעוד הוא
עצמו נותר בגדר חידה בעיני ידידיו ובני משפחתו.
 / 2006הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :גיורא לשם  /עריכת תרגום :לימור וייסמן–רביד  /עיצוב
עטיפה :אנקטי  /דאנאקוד462-318 :
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ענת הררי הולדת סבתא
צלצול הטלפון תפס את אלה כשהיא עומדת מעבר לדלת הסגורה.

רותי ,מרגלית ,קלודין ,אנה ונשים נוספות הן כולן אמהות לנשים בהיריון או סבתות טריות .השינויים
המורכבים שחלים ביחסיהן עם בנותיהן בצומת זה בחייהן ,והמעבר הטעון אל הסבתאות ,מפגישים
אותן בקבוצת "מעברים" .בשנים–עשר המפגשים נחשפים בהדרגה סיפוריהן האישיים ־ סיפורים
על אובדן ,אימוץ ,פרידה ,כמעט–הפלה ־ והמניעים המודעים והפחות מודעים להצטרפותן לקבוצה.
 / 2006עורך :רות אלמוג וגיל הוכברג  /ייעוץ מקצועי :הדה עמיר  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :אנקטי  /איור:
רות גוילי  /דאנאקוד462-316 :

מישל וולבק להישאר בחיים
כל אדם מסוגל לייצר בעצמו מעין מהפכה קרה אם יתמקם למשך רגע מחוץ לשטף המידעֿפרסומת.

בטקסטים אלה ,הנעים בין מסה ,כתבה עיתונאית ,מניפסט ,סיפור קצר ,שירה ושירה בפרוזה ,מסמן
וולבק בכתיבתו החדה ,המחוספסת והלקונית את המתווה הראשוני של עולמו :השמים ריקים ,המבטים
אבודים ,הזמנים מתים .אבל הספרות ,מבטיח וולבק ,עומדת בכול ומסתגלת לכול ,היא מפשפשת
באשפה ומלקקת את פצעי הצער.
 / 2007הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /עיצוב וצילום עטיפה :אנקטי  /סדר:
אילנה לאסרי  /דאנאקוד462-321 :

ינס רהן כלום לא נראה באופק
הגלים שככו לגמרי .השמש בערה על הים הרוגע .מעל האופק נח אד קל.

השנה היא  .1943אי שם בלב האוקיינוס האטלנטי צפה סירת גומי ובה שני ניצולים .האחד ,קטוע זרוע,
הוא טייס אמריקאי .האחר הוא מפקד צוללת גרמני .מצוידים בחצי בקבוק ויסקי 64 ,סיגריות ,כמה
חפיסות שוקו–קולה ומסטיקים אחדים .מסביב הים לא זז ,וכלום לא נראה באופק.
 / 2007הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מגרמנית :רחל בר חיים  /סדר ועטיפה :אילנה לאסרי  /דאנאקוד:
462-333

מארק ון דר יאכט הסיפור של הקרחת שלי
הקדמתי להקריח .התקרחות מוקדמת היתה כתובה לי בגורל ואף על פי כן ,הקרחת שהופיעה
מוקדם כל כך נפלה עלי בהפתעה גמורה.

מארק ואן דר יאכט הוא סטודנט וינאי לפילוסופיה ,השקוע בכתיבת שירה ובחיפוש נואש אחר
 ,L'amour fouאידאל האהבה המשוגעת של המשוררים הסוריאליסטים.
 / 2007הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מהולנדית :אירית ורסנו  /עריכה :אילנה ברנשטיין  /עיצוב
עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד462-307 :

סימון דה בובואר המין השני (כרך ב')
אישה אינה נולדת אישה ,אלא נעשית אישה.

"המין השני" הוא אחד המחקרים החשובים ביותר שנכתבו מעולם על תפקידה ומקומה של האישה
בחברה ,וללא ספק ציון דרך בחשיבה הפמיניסטית המודרנית" .המין השני" הוא קריאה אמיצה
ומלומדת לשחרורן של הנשים ,לשוויון מקצועי וחברתי ,ולביטול מיתוס "הנשי הנצחי"
 / 2007מצרפתית :שרון פרמינגר  /עריכת תרגום :דליה טסלר  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :גילה קפלן  /דאנאקוד:
462-180
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יואל הופמן (תרגום ,מבוא והערות) ספר הזן של ג'ושו
אם האדם הנכון מלמד את הדרך השגויה ,הדרך תעקוב אחרי האדם ותהפוך לדרך הנכונה; אם
האדם הלאֿנכון מלמד את הדרך הנכונה ,הדרך תעקוב אחרי האדם ותהפוך ללאֿנכונה.

בספר זה מכונסות אמרותיו של מורה הזן הסיני שנודע ביפן בשם ג'ושו .הוא היה חכם וחד לשון,
שנון ומצחיק יותר מכל מורה אחר בהיסטוריה של הזן.
ג'ושו נולד בשנת  778בצפון סין וחי מאה ועשרים שנה.
 / 2007נוסח עברי :דרור בורשטיין  /עיצוב גרפי :מיכאל גורדון  /דאנאקוד462-347 :

הווארד זין היסטוריה עממית של ארצות הברית :מ 1492-ועד ימינו
אני מעדיף אם כן לספר על גילוי אמריקה מנקודת המבט של בני הארוואק ,על החוקה מנקודת המבט
של העבדים ,על אנדרו ג'קסון בעיני בני הצ'רוקי ועל מלחמת האזרחים בעיני האירים של ניו יורק.

"היסטוריה עממית של ארצות הברית" הוא ספר ההיסטוריה הראשון ,אם לא היחיד ,המציג את
סיפורה של ארצות הברית "מלמטה למעלה" ,מנקודת מבטם של אלה שקולם נעדר מההיסטוריה
הרשמית הנלמדת בבתי הספר :אינדיאנים ,שחורים ,נשים ,פועלי תעשייה ,מהגרי עבודה.
 / 2007בבל (חברה)  /ערכו :ורד בן–ימי ואייל דותן  /מאנגלית :מתן קמינר  /הביא למערכת :מתן קמינר  /סדר:
אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד462-383 :

חורחה לואיס בורחס מלאכת השיר
בכל פעם שאני מוצא את עצמי מול הדף הריק ,אני חש שיהא עלי לגלות את הספרות בכוחות עצמי.

בסתיו  1967הגיע חורחה לואיס בורחס ( )1986-1899לאוניברסיטת הרווארד כדי לשאת את ההרצאה
הראשונה בסדרת צ'ארלס אליוט ניוטון היוקרתית .במסגרת תוכנית זו ,הפועלת מאז  ,1926מוזמן
מדי שנה איש שם מתחומי היצירה וההגות לתת סדרה בת שש הרצאות חודשיות על "שירה במובן
הרחב ביותר שלה".
 / 2007מאנגלית :פביאנה חפץ ,יורם נסלבסקי  /תמלול ,עריכה והערות :קאלין–אנדריי מיכאילסקו  /הביאה למערכת:
פביאנה חפץ  /עיצוב גרפי :מיכאל גורדון  /דאנאקוד462-161 :

ג'יין ג'ייקובס מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות
הדבר הראשון שיש להבין הוא ששלום הציבור בערים [ ]...אינו נשמר בעיקרו על ידי המשטרה []...
אלא על ידי רשת מורכבת [ ]...של בקרות ואיזונים וולונטריים ,המופעלים על ידי התושבים עצמם.

ב 1958-הביטה ג'ייקובס מחלון דירתה בניו יורק ,וראתה שהעיר הנהדרת שבה בחרה לחיות הולכת
ונעלמת .ג'ייקובס ,עיתונאית ועורכת חסרת כל הכשרה פורמלית בתחום התכנון ,החליטה לחבר כתב
מחאה נגד מה שתפסה כהתנכלויות חוזרות ונשנות של הממסד התכנוני המקצועי למקום מגוריה.
 / 2008בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /מאנגלית :מרים טליתמן  /עריכת תרגום :רותי נויגרטן /
עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד 462-305

מחברים לא ידועים לילות ערב (כרך א')
אי שם בנבכי הזמן ,מלך ממלכי סאסאן אשר מלך על הודו ועל סיןָ ,ש ְה ִריָ אר שמו ,גילה כי אשתו
בוגדת בו .כרת המלך את ראשה והחל לנהוג מנהג חדש ־ לקחת לו נערה בתולה מדי לילה ,לקטוף
את בתוליה ולהרוג אותה בו–בלילה.
סיפור–מסגרת זה של אלף לילה ולילה מכיל שפע של סיפורים ,שמקורותיהם בעולם העתיק ,והם
מגיעים עד התקופה העות'מאנית.
 / 2008הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מערבית :חנה עמית–כוכבי  /עריכת תרגום :טלי כוכבי  /עיצוב
עטיפה :יובל סער  /סדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-407 :
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אסף שור מוטי
הוא ישכב על גבו במיטתם ,שהיא המיטה שלהם ,והיא תיטול את העט העבה שינוח על השולחן
הסמוך למיטה ,והיא תגיד לו ,תתהפך .ואז ישכב על בטנו במיטתם ,במיטה שלהם ,והיא תכתוב על
גבו ,בעט העבה ,שייך לאריאלה .מוטי זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה .מוטי זה יצא את מפעלנו
כשהוא טרי וטוב .צד זה למעלה .פרטי .אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה .אינו מכיל חומרים
משמרים .מוטי ,כי זה המוטי שלי .שלי שלי שלי.
 / 2008הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורך :עודד וולקשטיין  /עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד:
462-371

לילך נתנאל המצב העברי
בזמן שהגיע אביו של צבי שרו סביב שירים רכים ותאווה מלוחה עלתה מן הים .בארץ הגישו לו
תפוחים שוטים וזיתים ,אבל טעמם הזכיר לו דבר מה שאינו בשל.

המצב העברי מתכתב עם שפה שנשתכחה ומזמין לדיאלוג עם הזיכרון הקולקטיבי של חיי הספרות ושל
חיי המעשה .חגיגה לאוהבי העברית.
 / 2008הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורכת :אילנה ברנשטיין  /עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד:
462-364

רוברט ונטורי ,דניז סקוט בראון ,סטיבן אייזנאוור ללמוד מלאס וגאס
מהפכות בארכיטקטורה יכולות להתרחש בדרך של לימוד מהסביבה הקיימת; דרך שונה ,סובלנית
יותר ,מהדרך המובנת מאליה ,שהיא להרוס את פריס ולהתחיל מחדש ,כפי שהציע ֵלה קֹורּבּוזיֵה.

ב 1968-יצאו שלושה מרצים באוניברסיטת ייל בחברת  13סטודנטים לסיור לימודי בלאס וגאס .המטרה:
לתעד את הארכיטקטורה המסחרית ,הפופולרית של הסטריפ ־ רצועת המלונות ובתי הקזינו של עיר
ההימורים ־ ולהבין מה אפשר ללמוד מגידול הפרא הספונטני שצמח בתוך שנים ספורות באמצע המדבר.
 / 2008בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /מאנגלית :אור אלכסנדרוביץ'  /הערות:
אור אלכסנדרוביץ'  /עיצוב גרפי :נדב שלו  /דאנאקוד 462-171

מייקל שייבון ילדי פלא
הסופר האמיתי הראשון שהכרתי איֿפעם היה אדם שחתם על כל מה שכתב בשם אוגוסט וןֿזורן.

גריידי טריפ הוא ילד פלא לשעבר ,סופר מסטול בהווה ופלרטטן מועד .טריפ ,שנשוי בשלישית ,תקוע
באמצע כתיבת אפוס בן  2,611עמודים בשם "ילדי פלא" ,ובינתיים מתפרנס מהוראת כתיבה יוצרת
בקולג' .תלמידו של טריפ ,ג'יימס ליר ,הוא סופר צעיר לא יציב בנפשו ,שמתעניין באובססיביות
בהתאבדויות הוליוודיות ובעל נטייה לגניבות זעירות.
 / 2008הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :עופר שור  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה:
נעמה נחושתאי  /דאנאקוד462-396 :

אלמוג בהר אנא מן אל–יהוד
אמא ,כולנו בעלי שמות על תנאי ,כל יום שוקלים ונשקלים אולי נתאימם לקצב אשכנז וללשונות
מערב ,מתווכחים עם הורינו שיוותרו על אות אחת ,שימירו הברה בהברה.

"אנַ א ִמן ַא ְל–יַ הּוד" ,מבקש אחד מגיבוריו של אלמוג בהר לקרוא מול השוטרים .אבל קריאתו אינה שמה
ַ
אותו בין היהודים דווקא .זעקתו אילמת ומותירה אותו ,כמו גיבורים אחרים בספר ,בין שמים וארץ.
 / 2008הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורך :סמי ברדוגו  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :יובל
סער  /דאנאקוד462-462 :
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ז'ורז' פרק עם רובר בובר סיפורים מאליס איילנד
מה שאני ,ז'ורז' פרק ,באתי לחקור כאן זה את הנדודים ,את הפזורה ,את הגלות ,אליס איילנד
בשבילי הוא המקום של הגלות ,כלומר המקום של העדר המקום ,הלא מקום ,השום מקום.
 / 2009הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :נורית פלד–אלחנן  /ייעוץ מדעי :פרופ' יהושע ישועה
 /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :נעמה נחושתאי  /עיצוב הסדרה :אנקטי  /דאנאקוד462-417 :

יודית שחר זו אני מדברת
ֵשרּות ָלקֹוחֹות ָׁשלֹום זֹו ֲא ִני ְמ ַד ֶּב ֶרת
אּוכל ַל ֲעזֹר,
ֵּכןְּ ,ב ַמה ַ
יֹוד ַעת ֶׁש ִה ְמ ַּת ְנ ְּת ַה ְר ֵּבה ַּבּתֹור
ִמ ְצ ַט ֶע ֶרת ְּג ֶב ֶרת ֲא ִני ַ
ַאח ַראי ִמ ְׁש ֶמ ֶרת.
כֹולה ְל ַה ֲע ִביר ְל ֲ
ֹלאֲ ,א ִני ֹלא ְי ָ
 / 2009ספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורך :דוד וינפלד  /דאנאקוד462-383 :

דניס ג'ונסון השם של העולם
נדבתי כמאמר המשורר ולד ימיר פר ופעוט שה תמורתו.
וספר זה הוא בכורי פטר ידי וגם קרבן ִ

למה הביאו את האתיופים לישראל ,כדי שיהיו חלקי חילוף לתימנים ,מאז הפציע השחר הלב על
ההיסטוריה ובני האדם כתבו לאורו את עצמם על קירות מערות ובתוך דפי ספרים ,זקוק כל עם
השב להיבנות בארצו לקבוצת אנשים קטנה ,שבעצם זהותה הנקובה תמחק את דמויותיהם של בניה
הסובלים בחיוך קל מוראות גורל ואדם
 / 2009הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :חני גלעד  /עריכת תרגום :רמה אשוח  /סדר:
אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד462-359 :

יניב חג'בי המדריך התימני לכתיבת אגדות
למה הביאו את האתיופים לישראל? כדי שיהיו חלקי חילוף לתימנים ,מאז הפציע השחר הלבן
על ההיסטוריה ובני האדם כתבו לאורו את עצמם על קירות מערות ובתוך דפי ספרים ,זקוק כל
עם השב להיבנות בארצו לקבוצת אנשים קטנה ,שבעצם זהותה הנקובה תמחק את דמויותיהם של
בניה הסובלים בחיוך קל מוראות גורל ואדם ,זרקורי אפלה נעימים לעין ולאוזן בעצם נוכחותם,
צללים שחורים ,מחייכים ,נכנעים ,שגם במריים הרי הם כגלי הים המורדים בחוף ,עוברים בחטף.
 / 2009הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורך :עודד וולקשטיין  /סדר :אפרת ניר  /עיצוב עטיפה :יובל
סער  /דאנאקוד462-369 :

מוקי צור ,שרון רוטברד (עורכים) לא ביפו ולא בתל אביב
"לא ביפו ולא בתל אביב" מבקש לעשות צדק עם שכונת שפירא ,שמקומה נפקד לא רק משתי הערים
יפו ותל אביב ,אלא גם מהספרים על אודותיהן .הספר הוא פרי עבודה של רבים ששקדו במשך שנים
ארוכות על איסופם של הסיפורים ,העדויות והתעודות של תושבי השכונה בעבר ובהווה ,חוקרים,
פעילים ומתנדבים .הספר הוא סיפורם של תושבי שכונת שפירא לדורותיהם.
 / 2009מערכת :תמר אלפרוביץ' ,ניר ברוידא ,יוסי גרנובסקי ,יעקב סתר ,אילת קסטלר ,יפתח רענן ,אבי ששון ,עמית רוטברד /
הפקה והבאה לדפוס :עמית רוטברד  /סדר ועטיפה :אילנה לאסרי  /תחקיר :יפתח רענן  /דאנאקוד462-400 :
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נתי מרום עיר עם קונספציה
תכנון העירוני הוא אולי האמנות הקונספטואלית מכולן  -אף שבדרך כלל לא זכה להכרה כ"אמנות"
אלא דווקא כ"מדע".

בניגוד למיתוסים פופולריים שהתקבעו עם השנים ,תל אביב היא עיר מתוכננת מן היסוד" ,עיר עם
קונספציה" ,שמחשבה ומעשה תכנוניים עיצבו אותה מראשיתה.
 / 2009בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /סדר :אילנה לאסרי  /עיצוב עטיפה :אילן ועדי מרום /
דאנאקוד 462-397

גילברט קית' צ'סטרטון האיש שהיה יום חמישי
פרוור ספרון פארק בלונדון השתרע בצד העיר הפונה לשקיעה והיה אדום וחסר צורה כענן של שקיעה.
כל כולו נִ ְבנָה מלבנים בעלות צבע עז; קו הרקיע שלו היה הזוי ,ואפילו תכנונו הקרקעי היה פרוע.

ספק סאטירה פוליטית ,ספק רומן פילוסופי ,ספק מותחן מטאפיזי ,האיש שהיה יום חמישי הוא יצירתו
הידועה והאהובה ביותר של גילברט קית' צ'סטרטון ,ונחשב אחד הרומנים האנגליים הקלאסיים של
תחילת המאה העשרים .הספר ראה אור במהדורות רבות ועובד לתסכית רדיו בידי אורסון וולס.
 / 2009הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :משה דור  /עריכת תרגום :רוני מאירשטיין  /סדר:
יובל בן מרדכי  /עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד462-375 :

רם קולהאס הזיית ניו יורק
מנהטן היא אבן רוזטה של המאה העשרים.

הספר פורץ הדרך "הזיית ניו יורק" מסמן את תחילת דרכו של הארכיטקט ההולנדי רם קולהאס -
הדמות החשובה ,המקורית והמשפיעה ביותר בארכיטקטורה של זמננו.
כמעט מיד לאחר יציאתו באנגלית ב ,1978-זכה "הזיית ניו יורק" למקום של כבוד לצד ספרי
הארכיטקטורה הקנוניים של המאה העשרים והפך לספר פולחן בקרב הארכיטקטים והקהל הרחב
 / 2010בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /מאנגלית :אור אלכסנדרוביץ'  /עורך :שרון רוטברד /
עיצוב גרפי :הליגה  /דאנאקוד 462-374

קלי לינק דברים מוזרים קורים
"כשמתים ",סמנתה אומרת" ,לא צריך לצחצח שיניים".

דברים מוזרים קורים בסיפוריה של קלי לינק :איש מת שולח מכתבים לאשתו ,חייזריות בלונדיניות
פולשות למנהטן ,זוג בירח דבש משתתף בתחרות יופי אפוקליפטית ,בלשית צעירה ניזונה מחלומות.
קלי לינק מתמרנת בין ריאליזם ופנטזיה ,שוזרת סיפורי מדע בדיוני עם מעשיות סבתא ,סיפורי
אגדות עם סדרות טלוויזיה ,וטווה מהם עלילות מתח ,מסתורין ואימה.
 / 2010הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :דבי אילון  /עריכת תרגום :יזהר גביש  /סדר :רפי
מוזס  /עיצוב עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד462-357 :

מישל וולבק לצאת מהמאה העשרים
העולם הוא בגודל בינוני.

בספר זה מכונסים טקסטים שכתב מישל וולבק בין הרומן "החלקיקים האלמנטריים" ( )1998ובין
הרומן "פלטפורמה" (.)2001
 / 2010הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /סדר :אפרת ניר  /עיצוב עטיפה:
יובל סער  /דאנאקוד462-363 :
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קארל צ'אפק שנת הגנן
גנן לא נולד מייחור ,מזרע ,מבצל או מפקעת ,כמו שנדמה ,אלא נוצר מניסיון ,מן הסביבה ומתנאי
הטבע .כל עוד הייתי ילד קטן ,היה לי יחס מרדני ואף זדוני לגינת אבי ,מפני שנאסר עלי לדרוך על
הערוגות ולקטוף פרי לא בשל .כך גם נאסר על אדם הראשון לדרוך על הערוגות בגן עדן ולקטוף
פירות מעץ הדעת מפני שעדיין לא היו בשלים .אלא שאדם הראשון — בדיוק כמונו ,הילדים —
קטף פרי בוסר ולכן גורש מגן העדן .מאז פרי הדעת תמיד היה ויהיה בוסר.
 / 2010מצ'כית :רות בונדי  /עריכת תרגום :איתנה גרין–רזניק  /הביא למערכת :עומר מיכאליס  /איורים :יוסף צ'אפק /
עיצוב גרפי :מיכאל גורדון  /דאנאקוד462-396 :

הילרי מנטל וולף הול
אנגליה בתחילת המאה השש–עשרה עומדת על סף אסון .אם המלך ימות בלי יורש זכר ,תיקרע
הממלכה לגזרים במלחמת אחים .לפיכך ,מבקש הנרי השמיני לבטל את נישואיו לקתרינה מאראגון
ולהתחתן עם אן בולין למרות התנגדות האפיפיור והתנגדותם של רוב שליטי אירופה.
הרומן "וולף הול" זכה בפרס בוקר לשנת  ,2009בפרס המבקרים האמריקאים לשנת  2010ובפרס
על שם וולטר סקוט לשנת .2010
 / 2010הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :שרון פרמינגר  /עריכת תרגום :אירית מילר  /עיצוב
וסדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-417 :

תומס ברנהרד מייסטרים דגולים
קבעתי עם ֵרגֵר במוזיאון ההיסטורי לאמנות רק באחתֿעשרה וחצי אבל הגעתי לשם כבר בעשר וחצי
כדי שאוכל ,כפי שתכננתי כבר מזמן ,להתבונן בו פעם מזווית אידאלית וככל האפשר ללא הפרעה,
ּבא ֶכר.
טצ ֵ
כותב ֵא ְ

רגר ,מבקר המוזיקה הזקן של הטיימס ,מזמן את חברו הקשיש אטצבאכר לפגישה דחופה במוזיאון
ההיסטורי לאמנות בווינה בשעה אחת–עשרה וחצי.
 / 2010הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מגרמנית :רחל בר–חיים  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום ,אפרת

ניר /

דאנאקוד462-372 :

ארנון גרונברג ימי שני כחולים
אבא שלי סחר בבולים .בכל אופן זה מה שאמא שלי ואני חשבנו .אמא שלי סיפרה לי שלאבא שלו היה
בית מרקחת .בית מרקחת על עגלה .האיש הסתובב כל היום ברחבי ברלין עם העגלה הזאת.

רומן הביכורים השערורייתי של הסופר ההולנדי ארנון גרונברג הוא דיוקן עצמי זועם ,מצחיק וגס–
רוח של אמן התחפשות צעיר הנושא אותו שם.
 / 2011הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מהולנדית :אירית ורסנו  /עריכת תרגום :רונן וודלינגר  /עיצוב
וסדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-356 :

מישל וולבק המפה והטריטוריה
ג'ף קּונְ ס בדיוק קם מכיסאו ,זרועותיו התנופפו לפניו בפרץ של התלהבות .מולו ישב על ספת עור
מכוסה בחלקה באריגי משי ,מכווץ במקצת ,דמיאן הירסט ,שנראה כעומד להביע התנגדות.
ָ
לבנה,

כשז'ד מרטן נסע לאירלנד לפגוש את מישל וולבק כדי לשכנע אותו לכתוב הקדמה לקטלוג התערוכה
השנייה שלו ,סדרת "המקצועות הפשוטים" ,הוא היה אמן כמעט נשכח .עשר שנים חלפו מאז תערוכת
היחיד הראשונה והאחרונה שלו "המפה יותר מעניינת מהטריטוריה" ,שבה הציג תצלומי נוף של מפות
מישלן; בתקופה זו הוא נעלם לגמרי מעולם האמנות.
 / 2011הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-432 :
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מחברים לא ידועים לילות ערב (כרך ב')
ּאסאן.
'ר ָ
הרזָאד :נודע לי ,המלך בר המזל ,כי בימי קדם ובנִ בכי הזמן חי לו סוחר אחד בארץ ֻח ָ
אמרה ִש ְ

לפניכם הכרך השני בתרגום החדש של מבחר סיפורי אלף לילה ולילה ,ובו המשך העלילות המופלאות
שטוותה שהרזאד היפהפייה והחכמה מדי לילה בלילה כדי להפוך את לבו של המלך שהריאר האכזר.
הכרך הראשון ,שראה אור ב ,2008-זיכה את המתרגמת חנה עמית–כוכבי בפרס טשרניחובסקי לתרגומי
מופת לשנת תשע"א.
 / 2011הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /מערבית :חנה עמית–כוכבי  /סדר:
אילנה לאסרי  /עטיפה :יובל סער  /דאנאקוד462-327 :

לאסלו קרסנהורקאי מלחמה ומלחמה
קֹורין ,עובד ארכיון בעיר הונגרית קטנה ,מגלה בתוך קופסה האמורה להכיל מסמכים
ד"ר גֶ ְ'רג' ִ
משפחתיים חסרי כל עניין ,כתב יד מיוחד ונדיר.
קורין אינו יודע מי מחבר היצירה ,וגם לא מתי נכתבה ,אבל תוכנה מהלך עליו קסם .כתב היד
עוסק בארבעה גברים המופיעים בכמה נקודות מפנה של ההיסטוריה העולמית ,ונאלצים שוב ושוב
להימלט מפני המלחמה והחורבן.
 / 2011הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מהונגרית ואחרית דבר :רמי סערי  /התקנה לדפוס:
רוני מאירשטיין  /הביא למערכת :עומר מיכאליס  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-398 :

קולם טובין ברוקלין
החיים בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים באניסקורתי ,עיירה קטנה באירלנד ,אינם צופנים
בחובם אפשרויות גדולות .אייליש לייסי עדיין צעירה ,אך היא כבר יודעת שלכשתסיים את הקורס
לניהול חשבונות לא תהיה לה עבודה .בינתיים היא מסתפקת בעבודה מזדמנת בחנות המכולת המקומית
ומנסה כמיטב יכולתה ,כמו אחותה הגדולה רוז ,לסייע בפרנסת אמם לאחר שאביה נפטר ושני אחיה
נסעו לחפש עבודה באנגליה.
 / 2011הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :שרון פרמינגר  /עריכת תרגום :אירית מילר  /עיצוב
וסדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-416 :

דוד גורביץ' ,דן ערב אנציקלופדיה של הרעיונות
"אנציקלופדיה של הרעיונות" ִהנה חיבור אנציקלופדי מקורי וביקורתי ראשון מסוגו בעברית על
תרבות ,מחשבה ותקשורת בנות זמננו .זהו מדריך תיאורטי ושימושי למסע בין תחומי דעת מרכזיים
של חיי הרוח והיומיום ,המקיף למעלה מ 600-ערכים על מגוון המושגים ,התופעות ,האמונות ואופני
השיח ,או בקצרה ,הרעיונות המעצבים את דורנו.
 / 2012עיצוב :סטודיו דרום  /דאנאקוד462-204 :

נורית ליסובסקי ,דיאנה דולב תבנית נוף
תיאור עבודתם המשותפת של ליפא יהלום ודן צור הוא מבחינות רבות כתיבת ההיסטוריה של
אדריכלות הנוף בישראל .במהלך ששת העשורים שבהם פעלו ,בחפיפה כמעט מוחלטת לשנות
קיומה של המדינה ,השתנתה הארץ ללא הכר; ויהלום וצור מילאו תפקיד מרכזי בהתוויית דמותה
החזותית החדשה .שינוי הנוף לא היה מבחינתם עניין של אופנה וטעם אלא תכלית כשלעצמה,
מעשה הנובע מאידאולוגיה של נטיעת זהות חדשה באדמת המולדת.
 / 2012בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /מאנגלית :דפנה רז  /עריכת טקסט :דפנה רז  /ניהול
ותיאום :נירית צור  /עיצוב גרפי :מיכאל גורדון  /דאנאקוד 462-460

2013-2012
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דניס ג'ונסון עץ עשן
היה היתה פעם מלחמה .היה היתה פעם מלחמה באסיה ,ועם הטרגדיות שלה נמנתה העובדה שהיא
באה בעקבות מלחמת העולם השנייה.

"עץ עשן" ,זוכה פרס ה National Book Award-לשנת  ,2007הוא כרוניקה של דיסאינפורמציה
ידועה מראש ,רחבת יריעה ומקוטעת ,שמשתרעת בין הפיליפינים ,וייטנאם ומלזיה ,ונמתחת על פני
שני עשורים ,מרצח קנדי ועד .1983
 / 2012הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :ליה נירגד  /עריכת תרגום :אירית מילר  /עיצוב וסדר:
סטודיו דרום ,דוד בן הרא”ש  /דאנאקוד462-358 :

אסתר פלד לאורה הצח של המציאות
פשוט כך :אנשים 'מטעינים' אנשים אחרים באנרגיה מינית ,או באהבה ,וככה חיים להם ברצינות
גמורה :עושים בשבילם דברים ,משנים מסלולים בגללם ,משתדלים מאוד ,רבים ומתפשרים בכאב
גדול ,וגם עושים ילדים.
ספר פרוזה ראשון פרי עטה של אסתר פלד ,מחברת הספרים "פסיכואנליזה ובודהיזם – על היכולת

האנושית לדעת" (רסלינג  )2005ו"-להרבות טוב בעולם" (רסלינג .)2008
 / 2012הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עורכת :עמית רוטברד  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום  /דאנאקוד:
462-452

מיכאל בראונגרט ,ויליאם מק'דונו מעריסה לעריסה
מעריסה לעריסה
מיכאל בראונגרט ויליאם מק'דונו

Cradle to Cradle

כמעט כולנו תורמים היום את חלקנו למאמץ לשמירה על הסביבה .האסטרטגיה המקובלת היא:
"צמצום הצריכה ,שימוש חוזרִ ,מחזור" ,במטרה למזער את נזקיה של התעשייה האנושית .לגישה
זו ,שכוונותיה טובות ,יש מגבלה אחת :היא משמרת את דגם הייצור החד–כיווני של המהפכה
התעשייתית "מעריסה לקבר" ,שמייצר מלכתחילה כמויות אדירות של פסולת וזיהום ההולכים
ומצטברים על פני כדור הארץ.
 / 2012בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /מאנגלית :אור אלכסנדרוביץ'  /עריכה גרפית ועיצוב:

סטודיו דרום /

דאנאקוד462-450 :

מארי נדיאיי המכשפה
כשמלאו לבנותי שתיםֿעשרה ,הכנסתי אותן בסוד הכוחות המסתוריים.

לוסי היא מכשפה כושלת במקצת שחיה חיים נטולי קסם עם בעלה ושתי בנותיה התאומות בווילה
שבמתחם "בנה ביתך" חדש ליד עיר שדה קטנה.
 / 2012הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום,
דוד בן הרא”ש  /דאנאקוד462-358 :

ג'וזף קמפבל הגיבור בעל אלף הפנים

ג'וזף קמפבל

מיהו גיבור? הגיבור הוא מי שפורץ את האופקים של חייו ומצליח להתעלות מעל הווייתו הפרטית
ומעל נסיבותיו האישיות ,המקומיות וההיסטוריות.

הגיבור בעל אלף הפנים

ספרו חוצה התרבויות והזמנים של המיתולוג ההשוואתי ג'וזף קמפבל ,פורסם לראשונה ב 1949-ומאז
ועד היום השפיע על חייהם של מיליוני קוראים.
 / 2013מאנגלית :שלומית כנען  /עריכת תרגום :רחל הלוי  /הביא למערכת :פרנק פיו  /עריכה גרפית ועיצוב :סטודיו
דרום ,דוד בן הרא"ש  /דאנאקוד462-413 :
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עמנואל קארר לימונוב
לימונוב אינו דמות בדיונית .אני מכיר אותו .הוא היה פרחח באוקראינה; אליל של האנדרגראונד
הסובייטי; הומלס ,אחר כך משרת בביתו של מיליארדר במנהטן; סופר אופנתי בפריז; חייל אובד
בבלקנים; ועכשיו ,בבלגן העצום של אחרי הקומוניזם ,מנהיג כריזמטי זקן של מפלגת צעירים נואשים.

עמנואל קארר ,מהסופרים הבולטים בצרפת ,מספר את סיפור חייו הלא–ייאמן של הסופר אדוארד
לימונוב ,כיום מנהיגה של המפלגה הנציונל–בולשביקית ברוסיה.
 / 2013הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :עמית רוטברד  /עיצוב :סטודיו דרום ,דוד בן הרא"ש /
עמנואל קארר לימונוב

דאנאקוד462-453 :

אמנון בר אור זמן שימור

.

רות הבאים

עת לקרוא

הם ולוודא

תפת של כל

טים שבהם
ההצלחות

אמנון בר אור

טורי בפנים

מנון בר אור

כיצד מתמודדים עם זיכרון של מקום? איך מטמיעים את הזמן ההיסטורי בפנים העכשוויות של
הסביבה? בספר ראשון מסוגו בעברית פותח האדריכל אמנון בר אור צוהר לתחום השימור האדריכלי
תוך התמקדות בהקשר המקומי הטעון .בעיניו של בר אור ,תפקידו של אדריכל השימור הוא להעביר
לדורות הבאים "חבילת תרבות" המורכבת מחומריה של הסביבה הבנויה.

יה השונים

ידשה מאז

ל פניה של
של מאבק

ה בנסיגות

יצובו.

זמן שימור

בד ולהציל

התפלא אם

גורר היום.

החל לעבוד
עוסק גם

רו הראשון.

0 046200
462-427
 19ש"ח

בבל

אמנון בר אור

זמן שימור

 / 2013בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הספר והסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /עיצוב גרפי ועריכת דימויים :מיכאל גורדון /
סריקות ,עיבוד תמונה וביצוע גרפי :עמרי אדר ,תום קוריס ־ סטודיו מיכאל גורדון  /ניהול ,תיאום ,שרטוט והדמיות:
יונתן לצטר  /דאנאקוד462-427 :

קלי לינק כישוף למתחילים
קלי לינק כישוף למתחילים

אלן רוצה להתגרש מלאבי ,אבל כשאתה נשוי לרוח רפאים הפרוצדורה מסתבכת והכול תלוי
בעצם במדיום שמגשרת ביניהם .סבתא של ג'נבייב תמיד מנצחת אותה בשבץ–נא עם מילים
בבאלדזיוורלקיסטנית ,שפתו של הכפר שכלוא בארנק המכושף שהיא נושאת עמה לכל מקום .ג'רמי
מארס יורש תא טלפון הניצב במדבר ליד לאס וגאס ומקבל שיחות מסתוריות מדמות נערצת בסדרת
הטלוויזיה האהובה עליו ועל חבריו.
 / 2013הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :דבי אילון  /עריכת תרגום :יצהר ורדי  /עיצוב וסדר:
סטודיו דרום ,דוד בן הרא"ש  /דאנאקוד462-424 :

מרקוס רדיקר ספינת העבדים ,היסטוריה אנושית
מרקוס רדיקר
ספינת העבדים
היסטוריה אנושית

במשך כארבע מאות שנים הובילו ספינות עבדים מיליוני אפריקאים חטופים אל העולם החדש
שבצדו האחר של האוקיינוס האטלנטי .רבות נכתב מאז על העבדות ,אך מעט מאוד היה ידוע על
ספינות העבדים שהובילו את החטופים לעולמם החדש .מרקוס רדיקר ,היסטוריון ימי עטור פרסים,
חקר במשך שלושה עשורים יומני ספינות ,רישומי נמלים וארכיונים ימיים במטרה לשפוך אור חדש
על ספינת העבדים ,כלי שיט מסוג חדש המשלב מסחר ומלחמה ,כלי משחית במלוא מובן המילה.
 / 2014בבל (עיון)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :עופרה אביגד ויואב כ"ץ  /עורך תרגום :יונתן דיין  /עריכה

ב ב ל

( ע י ו ן )

גרפית ועיצוב :סטודיו דרום ,דוד בן הרא”ש  /דאנאקוד462-426 :

בן פול מלך ,בלש
אסור להתחיל לספר .השקר מתגנב מיד ,באין רואה ,משתקע ,מתבצר ,וזהו .שקר על גבי שקר .אני
מספר לנלי איך אפרוריתו הדלוחה של אור היום התעבתה לכהות החד משמעית יותר של הלילה ומן
החשכה ההולכת ומעמיקה ,מעמיקה ,הלבינו עטרות הגלים וניתזו רסיסים ,קצף זהר בין הטיפות,
גשם ,גשם ,גשם והדקות התחילו לזחול אחת אחת .הכי גרוע זה שאתה מתחיל לספור את הדקות .הזמן
נעשה מוחש .אין כלום מלבד הזמן .רק ציפייה ומתח .לא מתח ספרותי.
בן פול מלך ,בלש

רומן הביכורים של הסופר הבדיוני בן פול.
 / 2014הספרייה של בבל  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום ,דוד בן הרא"ש  /דאנאקוד 462-469

2014
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דומיניק לפורט היסטוריה של החרא
על אודות החרא נהוג לשתוק .אבל מעולם לא היה נושא – אפילו לא סקס – שגרם לנו לדבר כל כך
הרבה .המולה משונה אופפת תמיד את הדברֿשאיןֿלוֿשם ,העשוי שתיקה מופתית ופטפוט בלתי פוסק.
דומיניק לפורט
היסטוריה של החרא
( ע י ו ן )

ב ב ל

מ ֹו ַה נְ ַד ס ַק ַר ְמ צ ' א נ ד ג נ ד ה י

מ' ק' ג נ ד ה י

ַס ְט יַ א גְ ַר ָה ה ב ד ר ו ם א פ ר י ק ה

סטיאגרהה
בדרום אפריקה

בבל (עיון)
ריינר בנהאם

בספר פורץ דרך זה מ 1978-מדגים דומיניק לפורט ,פסיכואנליטיקן ובלשן צרפתי שמת בדמי ימיו,
סוג חדש ,פראי ופרוע של כתיבה ביקורתית והיסטורית ופורש מארג מהמם של עדויות ,פיסות
ארכיון ופיתוחים תיאורטיים המגלים עד מהרה את האמת הפשוטה :בראשית היה החרא.
 / 2014בבל (עיון)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מצרפתית :רמה איילון  /עריכת תרגום :עמית רוטברד  /הקדמה
למהדורה העברית ועריכה מדעית :עירן דורפמן  /עיצוב וסדר :סטודיו דרום ,דוד בן הרא”ש  /דאנאקוד462-445 :

מ' ק' גנדהי סטיאגרהה בדרום אפריקה
ַאג ַר ָהה ההודי בדרום אפריקה נמשך שמונה שנים ,וזה ההקשר שבו הומצא המונח
הס ְטי ְ
מאבק ַ
סטיאגרהה ונכנס לשימוש.

ספר זה ,חיבורו האוטוביוגרפי השני של גנדהי ,הוא תיאור אישי ומרתק של השנים והמאורעות
שהפכו אותו למי שהוא ,אך בראש ובראשונהַ ,ס ְטיַ אגְ ַר ָהה בדרום אפריקה הוא מדריך מעורר
השראה לפוליטיקה לאֿאלימה ויעילה.
 / 2014בבל (עיון)  /עורך הסדרה :שרון רוטברד  /מאנגלית :מתן קמינר  /עריכת תרגום :יצהר ורדי  /עריכה מדעית:
יוחנן גרינשפון ,שמעון לב  /עריכה גרפית ועיצוב :סטודיו דרום ,דוד בן הרא"ש  /דאנאקוד462-457 :

ריינר בנהאם ארכיטקטורת הסביבה המתכווננת

ארכיטקטורת הסביבה המתכווננת

ארכיטקטורת הסביבה המתכווננת הוא ככל הנראה ספר הארכיטקטורה החשוב ביותר שארכיטקטים
לא יאהבו לקרוא .הוא חשוב משום שהוא מספר את ההיסטוריה של הארכיטקטורה המודרנית מנקודת
מבט שמעמתת את הדיבור הפנימי של הארכיטקטים עם הפיזיקה הארצית של הבניינים שהם מתכננים,
אבל לא פחות מכך ,משום שהוא מצליח להצביע על כשל מובנה והמשכי בשיטה שבה מייצרים
ארכיטקטים ,ומכאן גם בשיטה שבה ארכיטקטים מייצרים (או מאמינים שהם מייצרים) בניינים.
 / 2014בבל (ארכיטקטורות)  /עורך הסדרה :אור אלכסנדרוביץ'  /מאנגלית :אור אלכסנדרוביץ'  /עריכת תרגום:
ארז וולק  /עריכה גרפית ועיצוב :סטודיו דרום ,דוד בן הרא"ש  /דאנאקוד462-428 :

ח נה א רנ דט

חנה ארנדט ,גרשום שלום חליפת מכתבים

ג ר ש ו ם של ו ם
חל י פת מ כ תב י ם

חנה ארנדט גרשום שלום

"הנה כי כן אנחנו יושבים ,השורדים המעטים
(ולמען האמת איננו אשמים שנותרנו בחיים,
ולכן מותר לנו בהחלט ־ גם אם לא לשמוח
בכך ־ לחיות מתוך ודאות) ,כמו נֹח בתיבה,
בלי שהצלחנו להציל ולהביא אליה אפילו
את הדברים הנחוצים ביותר; גרוע מזה,
דומה שאנחנו ,ה'נ ַֹח'ים המעטים ,נגועים
בשלומיאליות כזאת ,שאיננו יכולים אלא
להשיט את התיבות שלנו כך שהן חולפות זו
על פני זו אל המקום שלעולם לא ניפגש בו.
ואף על פי שאני מתנגדת לכינוס כל ה'נֹח'ים
בתיבה אחת ־ ולנוכח המספר המועט של אלה
המבינים מה קורה ,זאת היתה יכולה להיות,
לרוע המזל ,משימה קלה ־ הייתי שמחה
לראות כמה ספינות קטנות נקשרות זו אל זו
או לפחות שטות כך שאפשר יהיה לקרוא איש
אל רעהו 'שלום' ,ו'מה נשמע'".

 141מכתבים נשלחו בין חנה ארנדט וגרשום שלום ,וספר זה עוקב באמצעותם אחרי הידידות האמיצה
שנקשרה בין שני ענקי הרוח ואחרי הוויכוחים המרים שפרצו ביניהם .חליפת המכתבים ,שתחילתה
בתקופה של אסון גדול ליהודי אירופה ,היא מסמך חשוב של התבוננות אינטלקטואלית במסורת
התרבותית של יהדות אירופה מן הגלות בירושלים ובניו–יורק .בספר גם מתפרסמים לראשונה
דו"חות שכתבה חנה ארנדט בנסיעותיה לגרמניה מטעם הארגון "תקומה לתרבות ישראל" זמן קצר
לאחר המלחמה ,במטרה להציל את נכסי התרבות היהודית שנבזזו בידי הנאצים.

מכתב  ,28ארנדט אל שלום

ניו יורק,
 27בנובמבר 1946
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קנת' פרמפטון אדריכלות מודרנית
רונלדו קוריה די בריטו הגליל
אריק לארסון בגן חיות הפרא
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ְס וָ ִ
דאג סולסטד הרומן האחד עשר ,הספר השמונה עשר
שרון רוטברד ִח שדו בארכיטקטורה
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